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Tijdens deze afwisselende en heuvelachtige grenswandeling wandelt u door de bossen van de 
Jammerdaelse Heide naar de rand van Tegelen. Via mooie bospaden wandelt u naar de voormalige  
Wambachgroeve met het mooie meer en visvijver. Dan wandelt u (even) door open gebied naar het 
schitterende Jammerdal met de mooie vennen. Onderweg passeert u enkele zitbanken.  
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

Startadres: Parkeerplaats Bilderberghotel  De Bovenste Molen, Bovenste Molenweg 12, Venlo. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,36 km  2.45 uur  37 m  95 m 
 

 
 

725. VENLO 12,4 km 
 

1. Loop vanaf de parkeerplaats omlaag en bij 
wandelknooppunt (wkp) 48 en twee molenstenen 
loopt u het terras op waar u meteen L over het 
kiezelpad gaat met rechts de Bovenste 
Molenplas, waardoor de Molenbeek stroomt.  
 

(Is het hek naar het terras gesloten, ga dan bij wkp 
48 L (60). Meteen daarna bij trafohuisje gaat R en ga 
dan meteen L over het pad met rechts de vijver).  
 

Negeer zijpad links richting spoorlijn Venlo-
Kaldenkerken en loop het bruggetje over met 
mooi uitzicht op het hotel. Na 10 m gaat u L het  
steile bospad omhoog. Vlak daarna gaat u boven 
aan de T-splitsing R over het bospad.  Aan de 
volgende T-splitsing gaat u L de bosweg  
omhoog met rechts de tennisbaan.  Boven aan de 
T-splitsing bij wkp 66 gaat u R (65) over de 
asfaltweg. Aan de volgende T-splitsing bij wkp 65 
gaat u L (70) de doodlopende asfaltweg omhoog 
en u passeert  bij verbodsbord een afsluitboom. 
Negeer boven zijpad links en loop RD het asfalt- 
fietspad omlaag. Beneden aan de 4-sprong bij 
wkp 70 gaat u R (71) het bospad omhoog met 
rechts beneden een plas. Negeer zijpaden.  
 

(Als u omlaag lopend R een paadje inloopt, dat ziet u 
beneden door het dal het Wittebeekje stromen).   
 

2. Na 400 m, aan het einde van het rechts 
beneden gelegen grote grasveld (honden-
oefenterrein) en waar het pad naar rechts buigt, 
gaat u wkp 71  L (2)  het smal bospad omhoog.  
Let op! Na 100 m gaat u R het paadje omhoog. 
Boven op de heuvel gaat u R met links een 
beboste voormalige groeve. Loop nu RD  (zoek 
zelf het beste pad) over het pad, dat omlaag 
lopend naar links buigt.  
 

(Rechts beneden ziet u een vijver met riet, waar u 
NIET naar toeloopt en waar u mogelijk veel 
kikkergeluid hoort).   
 

Beneden loopt u RD. Vlak daarna aan de T-
splitsing gaat u R (pijl)  over het smalle pad en u 
steekt even verder een beekje over. Aan het einde 
van links gelegen weiland en rij berken gaat u L 
het paadje omlaag met links het weiland. Aan de 
asfaltweg gaat u L en u loopt even verder de 
buurtschap Egypte binnen.  Boven aan de T-
splitsing bij wkp 77 gaat u R (78/Egypte)  de 
doodlopende weg omhoog. Negeer zijpaden en 
volg RD de asfaltweg, die even verder een 
stijgend twee richtingen fietspad wordt. Via brug 
steekt de autoweg (A-74) over.   Beneden aan de 

asfaltweg voor de grote dakpannenfabriek gaat u 
R (pijl) door de bomenlaan.  
 

(Rechts  passeert u  de sinds 2005 niet meer in 
gebruik zijnde rijksmonumentale 32,1 m hoge 
watertoren (1938-1939)).  
 

3. Steek na 300 in Tegelen via oversteekplaats de 
doorgaande weg (Kaldenkerkerweg) over en loop 
RD (Brachterweg/pijl) omhoog.  (Bij het oversteken 
ziet u rechts in de verte de Martinuskerk (1899-1900) 
van Tegelen). Let op! Na 100 m gaat u bij 
lantaarnpaal 1818 en bordje “Buurtpreventie” R 
het smalle bospad omlaag. Bij stenen trap gaat u 
R over het asfalt- fietspad, dat voor geluidswal 
van de A-73 naar links buigt met links een sloot.  
 

(Voor u ziet u de uit de eredienst onttrokken H. Hart 
van Jezuskerk (1931-1932)).  
 

Steek de voorrangsweg over en ga L over het 
trottoir met rechts de visvijver van HSV 
Snoekbaars. Meteen voorbij de vijver gaat u R 
over het smalle bospad met rechts de visvijver.  
Aan het eind van de vijver gaat u aan de 3-
sprong, met rechts  2 zitbanken, L over het 
bospad.  Aan de 3-sprong RD.  Aan de kruising 
loopt u RD omhoog.  Negeer zijpaden.  Na 250 m 
gaat u aan de kruising bij houten kruis L (pijl) de 
bosweg omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u 
R (pijl) over de brede bosweg.  Aan de 4-sprong 
bij wkp 40 en met links een trappenpad gaat u 
RD. Na 100 m gaat u L (ruiterpad). Negeer 
zijpaadjes. Na 150 m gaat u aan de kruising RD.  
Aan de T-splitsing bij ijzeren hek gaat u R over de 
veldweg met rechts de bosrand.  
 

4. Na 400 m gaat u aan de 5-sprong RD over de 
grindweg met links de bosrand en rechts een 
weiland. Let op!  Na 150 gaat u bij schuin staande  
boom  L over het rechte bospaadje.  Na 300 m 
gaat u aan de 4-sprong R over de grindweg.  Aan 
de kruising bij groot infobord “Holtmühle” gaat u 
L de grindweg omlaag met voor u de mooie steile 
zandwand van de voormalige Wambachgroeve.  
Beneden aan de 3-sprong bij wkp 87 gaat u L (86) 
met rechts het meer.  
 

(Als u hier RD de grindweg, gelegen tussen de 2 
plassen omhoog loopt en na 100 m L gaat dat heeft u 
bij grote eik  prachtig uitzicht op de plassen. Hier ziet 
u ook hoe groot de groeve was. U kunt hier ook zitten 
(geen zitbank).  
 



  blz 3 van 3 

 

De grindweg loopt door de voormalige zand– 
kleigroeve Wambach. De klei werd o. a gebruikt door 
de potten, dakpannen en steenbakkerijen. De 
groeves zijn  door de Stichting Natuurmonumenten 
omgevormd tot natuurgebied).   
 

Negeer zijpaden volg de grindweg RD (pijl). Na 
600 m gaat u aan de 4-sprong bij wkp 86 verder 
RD (45). Negeer zijpaden. Aan de 3-sprong bij 
wkp 45 en rechts staand volgend groot infobord 
“Holtmühle” gaat u RD (43).  Aan de T-splitsing 
voor gasexportstation Tegelen van de Gasunie 
gaat u L (pijl) over het bospad. Aan de Y-splitsing 
gaat R (pijl). Aan de T-splitsing gaat u R met links  
hoge afrastering.  (U verlaat hier de pijl).  
 

5.  Beneden aan de brede grindweg gaat u L met 
links afrastering.  
 

(U heeft nu 7,7 km gelopen. Als u wilt pauzeren, loop 
hier dan R omlaag naar de Wambach visvijver van 
HSV De Maashoek waar aan het water een zitbank 
staat).  
 

Negeer zijpaden en volg RD de grindweg.  
 

(U loopt hier op de grens van Nederland en 
Duitsland. De links staande afrastering hoort bij een 
gedeelte van de voormalige kleigroeve Wambach 
waar van 1969–1973 zand/klei werd gewonnen en 
die van 1975-1997 gebruikt is als stortplaats 
(voornamelijk bedrijfsafval). De groeve/stortplaats is 
nu ingericht als natuurgebied Wambachpark dat door 
begrazing met schapen onderhouden wordt) 
 

Na 500 m, voorbij stenen grenspaal 448, wordt de 
grindweg een smalle asfaltweg. Steek bij het 
voormalig douanekantoor “Kaldenkerkerweg” de  
doorgaande weg over en ga R (Steyler Straβe) en 
u loopt Duitsland binnen. Na 150 m, meteen 
voorbij huisnr. 240, gaat u L over de veldweg. 
Aan de 3-sprong gaat u RD.  
 

(Voor u ziet u de kerktoren van de grote 
kloosterkapel van de abdij Ulingsheide).  
 

Negeer zijpaden en volg de veldweg, die een eind 
verder naar rechts buigt en een smalle asfaltweg 
wordt gelegen tussen grond van kwekerij. Na 
bijna 700 m gaat u aan de T-splitsing bij  
tuinkassen L over de smalle asfaltweg. Aan de 3-
sprong gaat u L en via brug steekt u weer de 
autoweg (A-74) over. Meteen na de brug gaat u 
aan de 3-sprong RD over de veldweg, die bij  
grenspaal 452 A naar links buigt en vlak daarna 
bij grenspaal 452 naar rechts buigt. Aan de 
asfaltweg bij wkp 74 gaat u R (57) door het 
bos/beukenlaan. (U loopt nu weer op Nederlands 
grondgebied).  Waar na 200 m de smalle asfaltweg 
aan het eind van de rechts gelegen grote tuinkas  
naar rechts buigt, gaat u RD/L over de grindweg 
met links de muur van het kloosterpark van de 
abdij Ulingsheide.  (U verlaat de pijl). 
 

6.  Aan het eind van de muur gaat u aan de 3-
sprong RD met links een akker en rechts de 
bosrand. Aan de 3-sprong bij wkp 72 gaat u L (68) 
verder langs de akker/bosrand. Negeer  zijpad 
rechts. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
bord  ‘Onderste- en Bovenste Molen” bij 
afsluitboom R (pijl/wit-rood) over het bospad. Na 
200 m gaat u bij breed houten hek door het 
klaphek. Meteen daarna aan de 3-sprong bij wkp 
68 en infobord “Prehistorische grafheuvels op de 
Jammerdaelse Heide” gaat u L (69).  
 

(Als u hier bij wkp 68 R gaat en dan meteen weer R 
gaat dan komt bij de zitbank, een genietplekje 
Tegenover de zitbank hangt aan een steen het mooie 
gedicht “serenade” van Paul Hermans. U bent hier in 
het prachtige Jammerdal  (Jaomerdal)). 
 

Aan de 3-sprong bij wkp 69 loopt u RD en even 
verder buigt het pad naar rechts. U passeert een 
zitbank. 
 

(Bij deze zitbank heeft u prachtig uitzicht op de lange 
plas, die ontstaan is door zand- kleiwinning). 
 

Aan de T-splitsing bij wkp 67 gaat u L (76/wit-
rood). Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L 
(pijl/wit-rood) het grindpad omlaag met rechts 
beneden de mooie lange plas. Beneden aan het 
eind van de plas gaat u aan de 3-sprong R 
(pijl/wit-rood). Na 25 m gaat u tegenover het 
mooie gedicht van Herman Bors L het steile 
zandpaadje omhoog.  
 

(Als dit te steil is, volg dan RD het licht stijgende 
bospad. Ga dan verder bij **** in dit punt).  
 

Vlak daarna gaat u boven door het klaphek en ga 
dan meteen R over het smalle pad met rechts 
afrastering/helling.  
 

(Hier bij klaphek heeft u prachtig zicht op de 
langgerekte plas).   
 

**** Aan de asfalt- bosweg gaat u R. (U verlaat hier 
de wit-rode en pijl route). Na 100 m gaat u L over 
het bospad. Na 30 m gaat u aan de 3-sprong L het 
bospad omlaag. Voorbij de stenen stal gaat u R 
het steile paadje voorzichtig omlaag. (Te steil, loop 
dan RD. Aan de bosweg gaar u R omlaag en u komt 
bij het terras). Vlak daarna gaat u beneden L met 
rechts de vijver. U komt weer bij restaurant De 
Bovenste Molen, de sponsor van de wandeling, 
waar u binnen of op het leuke terras nog iets kunt 
eten of drinken.  
 

(De monumentale Bovenste Molen uit 1766 werd in 
1902 door brand verwoest en is  in 1904 herbouwd.. 
In  1927 werd de molen verbouwd en hield op als 
molen te bestaan. Vanaf 1975 is het hotel onderdeel 
van de hotelketen Bilderberg). 
(Als het hek van het terras gesloten is, loop dan terug 
met links de vijver en u komt aan de andere kant van 
het terras.  

Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


